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Beste criminologen in spé, 

We zijn reeds aan het einde van het tweede semester 

gekomen en wat ging het weer snel. Het was een semester 
vol (online) activiteiten dat spijtig genoeg aan zijn einde aan 

het komen is. De examens komen dichterbij en daarom 

willen we jullie in dit schavotje nog een aantal leuke 

blokpauzes geven, alsook enkele examentips van het 

praesidium. Wij wensen jullie veel succes met de komende 
examens!  

In dit schavotje geven we jullie kort een verslag van de 

activiteiten die geweest zijn zoals de zangavond, 

cocktailavond en de schachten vs commi’s-week. Ook raden 

we jullie een aantal leuke series aan en nemen we afscheid 

van het huidige praesidium door een kort vragenlijstje. Als 
laatste is er ook weer een unsolved mystery om jullie 
aandacht nog even te kunnen verzetten van de examens. 

 

 

 

 

Voorwoord 
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We hopen dat jullie ondanks dit jaar vol online lessen toch 

nog een beetje hebben kunnen ervaren hoe het 

studentenleven is. Er is gelukkig een goed vooruitzicht naar 

een zomer waar, weer meer zal mogen en jullie hopelijk toch 
zullen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. We 

wensen jullie nog veel succes met de blok, de examens en 

de eventuele herexamens. Hopelijk zien we jullie volgend 
jaar weer op de campus of op één van onze activiteiten! 

Veel liefs van jullie scriptoren, 

Helena en Liese 
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Gegroet beste aardbewoners, 

Het academiejaar zit er weeral (bijna) op. Nog één 

examenperiode en dan is de zomer daar, gepaard met een 
vakantie. 

Een vakantie die goed gesmaakt zal worden. Zeker 

aangezien er meer en meer terug open zal gaan en we met 
meer en meer terug zullen mogen samen komen. Met 

andere woorden, zet je beste beentje voor en zorg dat je 

geen herexamens hebt, zodanig dat je niet noodgedwongen 

in een derde lockdown moet om te studeren. Ook ik zal na 
de examens genieten van een streepje zon, en zodra het 
toegelaten is een barbecue met vele vrienden.  

Nu we even naar de toekomst gekeken hebben, kunnen we 

ook even terugblikken op het verlopen jaar. Ondanks Covid-

19 en het gedwongen online doorgaan van alle activiteiten 

was het toch een tof jaar met heel wat leuke activiteiten. We 

hebben onder andere online cantussen gehouden, digitale 
kroegentochten, bingo spelen en zelfs een online 

kerstmarkt. Op deze manier hadden we allen nog steeds 
voldoende ontspanning tussen het studeren door. 

Praeses dixit 
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Dat was kort samengevat dit academiejaar. Volgend jaar zal 

Lombrosiana er uiteraard nog steeds zijn, en wordt het zelfs 

een lustrumjaar! Dus naast “de grote heropening” na corona, 

zullen er nog meer en luxueuzere activiteiten op de kalender 
staan om het 65ste bestaansjaar te vieren. Wie Lombrosiana 

door dit ongetwijfeld legendarische lustrumjaar zullen leiden 

is nog niet bekend, aangezien onze verkiezingen bij het ter 

perse gaan nog plaats moeten vinden. Maar ik weet nu al 

dat ze het goed gaan doen, en dat er zoals het bij een 
lustrumjaar betaamt wel voldoende liters bier zullen vloeien. 

Heb je dit jaar je dus niet laten dopen en hier 

hoogstwaarschijnlijk spijt van? Dan kan je voor vergiffenis 
vragen en volgend jaar je fout recht zetten. 

Ik wil nogmaals iedereen succes wensen voor de 

aankomende examens, blijf nog even sterk en dan zal er 
volgend jaar voldoende gevierd worden! 

Ut vivat crescat et floreat Lombrosiana! 

Janos Praeses 

Lombrosiana 2020-
2021 
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Praeses 
(Examen)tip voor de studenten? 

Al de klassiekers; begin tijdig, neem 
af en toe een pauze, zorg voor 
voldoende slaap en hydratatie. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

De tweede online cantus. 

Waar kijk je het meest naar uit 
voor volgend jaar? 

Genieten van het opnieuw uitgaan 
en “in ’t echt” cantussen. 

Meest memorabele moment dit 
jaar? 

Het openingsvat, dat nog live mocht 
doorgaan.  

Praesidium afsluiting 
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Vice praeses 
(Examen)tip voor de studenten? 

Niet te veel stressen op 
voorhand. Als het deze keer 
niet lukt, dan is er altijd 
augustus nog! 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Monumententocht in oktober. 
Ben zeer grote fan van al die 
verschillende biertjes. 

Waar kijk je het meest naar uit voor volgend jaar? 

Cantussen, veel cantussen. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Oei moeilijk te kiezen, dan toch de avonden in het begin 
van het academiejaar wanneer we nog samen op terras 
van de Amber mochten zitten.   
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Penningmeester 
(Examen)tip voor de studenten? 

Deelnemen is een goed begin. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Monumententocht was top, 
pintjes drinken met de 
toekomstige schachten toen 
het nog mocht. 

Waar kijk je het meest naar 
uit voor volgend jaar? 

Hard gaan op een cantus en daarna shotjes doen in de 
pere. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

De cantus op het praesidiumweekend, of wat ik er nog van 
weet.  
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Secretaris 
(Examen)tip voor de studenten? 

Probeer voldoende te slapen, als 
een zombie op uw examen 
toekomen kan zorgen dat je veel 
dingen door elkaar begint te slaan 
van vermoeidheid. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

De cocktailavonden! Deze hebben 
mij heel wat lekkere cocktails leren 
kennen + ik heb geleerd dat 
cocktails met een ei niet meteen 
men ding zijn :s, maar dat kon ook liggen aan het feit dat ik 
het ei niet opgeklopt had. 

Waar kijk je het meest naar uit voor volgend jaar? 

Om (fingers crossed) nog eens alle leden te kunnen zien in 
de Amber om een pintje te drinken! 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Toen we na de monumententocht allemaal rond het laatste 
postje stonden, en zowel de eerstejaars/toekomstige 
schachten alsook de leden met elkaar begonnen te praten. 
Het was een mooie afsluiter van een leuke activiteit. 
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Schachtentemmer 
(Examen)tip voor de studenten? 

Samen studeren motiveert! En ook in 
coronatijden! Op discord of een ander 
kanaal kun je samen studeren en zo 
heb je nog wat sociaal contact in de 
blok. Zet hierbij je camera aan en je 
microfoon uit, zodat je niemand stoort. 
Nog een betere tip: doe die videocall 
op je gsm ipv op je laptop. Zo ben je 
wel verplicht van die gsm daar te laten 
blijven staan en kun je er niet constant 
op. 

Favoriete activiteit dit jaar?  

Blijft de monumententocht! Was een van de weinige fysieke 
activiteten die we hebben kunnen doen. 

Waar kijk je het meest naar uit voor volgend jaar?  

Troelakes gaan drinken in de Amber om daarna 
onbezonnen weer op de dansvloer van de père te staan. 

Meest memorabele moment dit jaar?  

Nog niet gebeurd, maar ik kijk er heel erg naar uit om mijn 
domme schachtjes te mogen ontgroenen. (blozende 
smiley) 



 
15 

Feest 
(Examen)tip voor de studenten? 

Durf hulp te vragen. Het klinkt dwaas, 
maar alsof doen dat ik de leerstof aan 
een ander uitleg helpt me om het 
grondiger te onthouden. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Schachten vs commi’s week en 
sportcompetitie. 

Waar kijk je het meest naar uit voor 
volgend jaar? 

Terug in het echt activiteiten doen en 
nieuwe crimi’s leren kennen. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Het bierpongtoernooi. 
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Cultuur 
(Examen)tip voor de studenten? 

Geen alcohol tijdens 
examenperiode en vroeg genoeg 
beginnen. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Alles waar de fantastische cultuur 
aan gewerkt heeft. 

Waar kijk je het meest naar uit 
voor volgend jaar? 

Eindelijk terug naar den père. 

Meest memorabele moment dit 
jaar? 

De monumententocht, omdat het super gezellig was en 
mijn eerste activiteit was voor lombro. 
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Cursus & zeden 
(Examen)tip voor de studenten? 

Begin zeker op tijd. Als je een 
hoofdstuk niet snapt ga je beter 
naar het volgende om er daarna 
pas op terug te komen. Leerstof 
even laten rusten helpt om daarna 
met betere concentratie verder te 
doen.  

Favoriete activiteit dit jaar? 

De monumententocht van sexy 
cultuur Aron. 

Waar kijk je het meest naar uit 
voor volgend jaar? 

Een goed lombrofeestje!!!! 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Het gratis vat, er heerste een hele leuke gezellige sfeer! 
(Zoals altijd natuurlijk �) 
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Scriptor 
(Examen)tip voor de studenten? 

Begin op tijd en stress niet teveel. 
Indien je er genoeg tijd in steekt komt 
het zeker goed en anders is er altijd 
nog een 2de kans in Augustus. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

De monumententocht was voor mij 
echt wel een hoogtepunt. 

Waar kijk je het meest naar uit voor 
volgend jaar? 

Terug feestjes in de amber en de père 
en iedereen nog eens kunnen zien. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Het gratis vat in het begin van het jaar. Dit was een van de 
enige fysieke activiteiten dit jaar en een clubavond in de 
amber is altijd leuk.  
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Scriptor 
 

(Examen)tip voor de 
studenten?  

Neem voldoende pauzes, 
ga eens wandelen of 
sporten zodat je even je 
gedachten volledig kan 
verzetten. 

Favoriete activiteit dit 
jaar? 

Welkomstvat in de Amber! 

Waar kijk je het meest 
naar uit voor volgend 
jaar? 

Meer fysieke activiteiten 
waarbij we elkaar weer in het echt kunnen zien. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Monumententocht! Ondanks dat de jaarlijkse historische  
kroegentocht niet kon doorgaan zoals anders, was dit een 
super leuke en gezellige avond en 1 van de enige fysieke 
activiteiten van dit jaar. 
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Sport 
(Examen)tip voor de studenten? 

Studeer op papier, dit werkt 
alleszins toch beter voor mij. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Monumententocht  

Waar kijk je het meest naar uit 
voor volgend jaar? 

Lustrumweek 100% 

Meest memorabele moment dit 
jaar? 

De afschaffing van de skireis. "#$  
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Sport 
(Examen)tip voor de studenten? 

Probeer een balans te vinden 
tussen studeren en 
ontspannen.  

Favoriete activiteit dit jaar? 

De eerste kroegentocht. Het 
was nog eens leuk om 
iedereen terug te zien en 
samen iets te drinken. 

Waar kijk je het meest naar 
uit voor volgend jaar? 

Blut gaan in de père. 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Praesidiumweekend  
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23 

PR 
(Examen)tip voor de 
studenten?  

Neem op tijd pauze! Ga 
wandelen, bel wat vrienden of 
ga even naar beneden. Stap 
weg van je bureau en je 
scherm. 

Favoriete activiteit dit jaar? 

Kroegentocht ! Zowel de real life 
als de online versie, twee 
geweldige activiteiten! 

Waar kijk je het meest naar uit voor volgend jaar? 

Terug naar de amber en de pere te mogen!! 

Meest memorabele moment dit jaar? 

Heel het jaar eigenlijk, dans parties om 5u s'ochtens in de 
discord tijdens clubavonden, geweldige Tequilavond, 
schreeuwen tijdens de zangavond en, kerstmarkt... 
Ondanks dat het een "corona" jaar was heb ik er enorm van 
genoten!  
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Cantor 
(Examen)tip voor de studenten? 

Zoek tijdens je pauzes nutteloze 
weetjes op; zo entertain je niet 
alleen jezelf, maar ook je vrienden.  

Favoriete activiteit dit jaar? 

100% cantussen!  

Vooral de eerste cantus vond ik 
superspannend; eindelijk kon ik 
mezelf eens tonen en me volledig 
laten gaan.  

Waar kijk je het meest naar uit 
voor volgend jaar? 

Volgend jaar wordt een lustrumjaar! Ik kijk uit naar alles! 
(En vooral stiekem hopen dat ik iedereens gezichtje nog 
eens in het echt mag zien)  

Meest memorabele moment dit jaar? 

De eerste monumententocht! Samen (en vooral in real life, 
woehoew) een lekker biertje drinken bij de prachtige 
monumenten die Gent te bieden heeft!  
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Aangezien de examens er aan komen en pauzes heel 
belangrijk zijn, hebben we hieronder voor jullie een aantal 
intressante pauzes opgelijst.  

1) Wandelen  

Niets beter dan een frisse neus te gaan halen tussen het 
blokken door om je gedachten is helemaal te verzetten!  

2) Bakken 

Een andere ideale pauze is een cake, taart of koekjes 
bakken. Op deze manier kan je eens helemaal niet aan je 

studeerwerk denken en heb je achteraf nog een 
studeersnack!  

3) Sporten  

Je kan eens gaan lopen of fietsen of als je helemaal geen 

zin hebt om naar buiten te gaan kan je thuis een workout 

doen met bijvoorbeeld een youtube filmpje als leidraad! Ook 

een leuk idee om toch te bewegen is een hoelahoep 
aanschaffen! Je kan dit doen tijdens dat je een serie kijkt of 

op een ander moment en is blijkbaar heel goed voor je 
lichaam!  

Blokpauzes 
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4) Playlist  

Maak op voorhand of samen met je vrienden een playlist op 

spotify waar je allemaal je lievelingsmuziek opzet. Tijdens 

een pauze kan je deze opzetten en er vervolgens helemaal 
los op gaan!  
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De vervanger van een cantus mocht dit semester wederom 

niet ontbreken, daarom organiseerde onze cantor Jenne een 

online zangavond die toch iets anders verliep dan de vorige. 
De zangavond viel in de week van de commi’s vs schachten 

waardoor in het tweede deel van de cantus elke groep een 

eigen playlist van liedjes had gemaakt die afgespeeld 

werden. De playlist van de groep die het meeste 

enthousiasme opwekte won deze uitdaging! Deze strijd ging 
gelijkaardig op waardoor beide groepen een punt kregen.  

In het derde deel konden onze kandidaten die volgend jaar 
willen opkomen voor cantor eens proeven van deze functie 
en cantor spelen.  

Het was een leuke avond en alternatief voor een cantus 

maar toch hopen we erop dat we volgend jaar terug gewoon 

een fysieke cantus kunnen organiseren en samen gezellig 
liedjes zingen en ondertussen wat bier drinken!  

 

  

Zangavond 
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Voor de tweede keer dit academiejaar organiseerde onze 
feest Merel een cocktailavond. Deze keer volledig in het 

teken van Tequilla. Het was weer een fantastisch leuke 

avond maar voor degene die dit moesten missen hebben we 
nog een aantal recepten voor jullie hieronder opgelijst. 

  

Cocktails 
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Het was een strijd die iets minder dan een week zou duren. 

Elke dag was het weer spannend welke opdrachten onze 

weg uit gingen komen. Het was een enorm leuke week die 
ook het groepsgevoel in beide groepen weer versterkt heeft. 

Zondagavond: De eerste opdracht bestond uit een playlist 

samenstellen voor de zangavond en een verkleedthema te 
kiezen voor die avond.  

Maandag: Hier volgde een raadsel waarbij een thema, 

plaats en voorwerp ontdekt moest worden. Deze dingen 

moesten vertegenwoordigd worden in een foto waarop 

zoveel mogelijk schachten of commi’s moesten staan. Na 

veel stemmen op instagram gingen deze punten naar de 
schachten.  

Dinsdag: Deze dag stond volledig in het teken van snelheid. 
Er werden verschillende opdrachten online gezet waarbij 1 

iemand van het team dit zo rap mogelijk moest uitvoeren. 

Het team waarvan het eerste iemand de opdracht correct 

uitvoerde kreeg dus een punt. Hier hadden de commi’s veel 
punten binnengehaald. 

Commi’s vs schachten 
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Woensdag: Aangezien de 24 uur van de amber niet kon 

doorgaan dit jaar, was dit het thema van woensdag. 24 uur 

om zoveel mogelijk opdrachten zo goed mogelijk uit te 

voeren. Ook was er een opdracht die zo lang mogelijk 
volgehouden moest worden tijdens die 24 uur. Ook voor 
woensdag haalden de commi’s de punten binnen. 

Donderdag: Onze 2 organisatoren (Nadia en Khalil) deden 

een wandeling door gent en lieten ons de plaats zoeken 

waar zij een foto van getrokken hadden. Hier ging het niet 

om snelheid, maar gewoon om het vinden van het juiste 
antwoord. 

Ook donderdag was de laatste activiteit van de week, 
namelijk de bierpong. Het was enorm spannend aangezien 

de punten vooralsnog geheim gehouden werden. Op het 

einde van de avond werd de winnaar van de week ook 

aangekondigd. De commi’s winnen de week, maar ook de 

schachtjes hadden enorm veel moeite gedaan en veel 
punten bij elkaar gesprokkeld.  
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Wil je ’s avonds is ontspannen door naar een serie te kijken 

die toch nog gerealteerd is met criminologie? Dan hebben 
wij voor jullie hieronder een aantal intressante series 

opgelijst. Ze zijn zeker de moeite om is naar te kijken! 

 

Wetsdokters 
Enorm interessant programma om te kijken indien je 
geïnteresseerd bent in gerechtelijke geneeskunde en hoe 

dat allemaal nu werkt. Het programma werkt aan de hand 

van concrete cases, wat het boeiend houdt 

 

Onderzoeksrechters 
Deze serie laat zien hoe onderzoeksrechters écht te werk 

gaan. Het programma toont verhoren, gevangenisbezoeken 

en overleg met de politie. Het is ook interessant om de 

leerstof hieraan te toetsen.  

 
Ooit vrij 
In dit programma worden de verhalen verteld van de 

gedetineerden in onze gevangenissen. Het is een 

interessante serie die je laat binnenkijken in hoe de werking 

in gevangenissen juist loopt. 

Series 



 
36 

 

Inside the criminal mind 
In deze netflixserie gaat elke aflevering over aan ander 

fenomeen. Kidnappers, seriemoordenaars, cult leiders en 
crime lords worden allemaal tot in detail bekeken en 

bestudeerd.  

 

De twaalf 
Indien je je altijd hebt afgevraagd hoe het er nu aan toe gaat 
in een jury tijdens een assisenproces, is dit de serie voor jou. 

Het is weliswaar een dramaserie, maar daarom is deze niet 

minder interessant. 

 

Professor T 
Deze serie volgt een excentrieke professor in de criminologie 

die de politie helpt bij het oplossen van zaken.  

 

De ridder 
Deze fictieve reeks volgt een openbare aanklager die de 
waarheid moet ontdekken van verschillende zaken en een 

correcte straf moet vragen aan de rechtbank.  
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Receptje 



 
 
Deze maand gaat het unsolved mystery over de 
poisoned pill murders in Chicago. Het is een zaak die 
ervoor gezorgd heeft dat alle medicijnpotjes een sluitstrip 
hebben om dezelfde feiten te voorkomen. Ben je 
benieuwd wat er juist gebeurd is? Lees dan snel verder. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Unsolved mystery 
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Stamcafés 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

 

 

Overpoortstraat 17,  
9000 gent  
 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.  
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Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets  

Melodie: The Wild Rover  

Ik ben een student bij de Crimi’s van Gent  
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.  
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.  
Gaat allen opzij want de Crimi’s zijn hier! 

Refrein: 
Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd! 
Van hartzeer en zorgen 
voor immer bevrijd!  

We leren van moorden van seks en geweld 
maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld. Want 
na het studeren dan gaan we op pad. 
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat! 

Lombrosiana boven (sex on the floor!), en dat voor altijd! 
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd! Lombrosiana 
boven, en dat voor altijd! 
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!  

 

  

Clublied 
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